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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 21,45 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
donderdag 22 februari
donderdag 22 februari
maandag 26 februari t/m
vrijdag
2 maart

studiemiddag
kinderen ’s middags vrij

team
groep 1 t/m 8

voorjaarsvakantie

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Groep 2 in een nieuw lokaal
Na de voorjaarsvakantie start groep twee met een nieuwe juf. Voor juf Annet wordt het haar eerste werkdag
op onze school. Ze neemt 5 ochtenden groep 2 onder haar hoede. .Op maandagmorgen 5 maart om half
negen is er voor de ouders van groep 2 gelegenheid om kennis te maken met Juf Annet. Juf Annet zal dan
de verantwoording dragen voor de leerlingen van groep 2. We wensen juf Annet een fijn tijd op onze school.

Een vooruitblik op de open dag.
Donderdag 15 maart wordt een fantastische dag op onze school. Op die dag komen 5 kunstenaars op onze
school om onze leerlingen iets te leren op het gebied van “Techniek in de kunst”. Tijdens deze gastlessen
zijn de ouders van onze school ook welkom. Op dit moment weten we nog niet hoe laat deze lessen
plaatsvinden. U wordt op de hoogte gehouden.
Op deze donderdag wordt onze school als een museum ingericht. De werkstukken die de kinderen de
afgelopen tijd hebben gemaakt worden dan in alle lokalen tentoongesteld. Van 18.30 uur tot 19.30 uur zijn
alle inwoners van Schoonoord welkom om de werkstukken te bewonderen.

Chromebooks in bijna alle groepen
Het inzetten van chromebooks geeft ons onderwijs een nieuwe impuls. De leerlingen werken nu een deel
van de dag met chromebooks. Ze oefenen extra met rekenen en begrijpend lezen en spelling. In groep 3
bestaat nu de mogelijkheid om o.a. gezamenlijk de extra opdrachten van veilig lezen te maken. Binnenkort
nemen we een besluit over een nieuwe taalmethode. Met de nieuwe taalmethode kunnen we de
chromebooks nog efficiënter inzetten. Veel nieuwe positieve ontwikkelingen, die ons onderwijs verbeteren.

Leerlingenraad
Op vrijdag 9 maart is er weer een leerlingenraad. Het verslag van deze bespreking leest u in de volgende
opsteker.

Werken aan wat werkt
“Ik ben eerlijk”
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel waarde aan. Soms is het wel
moeilijk om eerlijk te zijn, als je wéét dat mama, papa of juf teleurgesteld zal zijn in jouw
gedrag. En toch… de komende weken letten we extra op de (soms kleine)signalen dat
kinderen toch durven te zeggen wat goed of niet goed ging.
Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:” Hé, wat eerlijk dat je zegt dat je al een koekje
hebt gehad. Fijn om dat te horen!” of “Ik ben niet blij dat je nog niet hebt opgeruimd,
maar ben wel blij dat je het eerlijk zegt! Zullen we samen even aan de slag?”

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week ronden we het leesproject af. Volgende week beginnen we met
het project techniek in de kunst.
We gaan met de kinderen praten over kunst, maar we gaan ook echte
kunstwerken maken. Volgende week gaan we een kunstwerk maken van
Kandinsky.

Nieuws uit groep 3 en 4
Vorige week zijn alle rapporten meegegaan en ook de gesprekken hierover zijn weer achter de rug. In de
klas gaan we ons nu richten op de opendag. Zo zijn we nu bezig om van klei een dinosaurus te maken.
Groep 3 heeft de wintersignalering van veilig leren lezen afgerond, volgende week gaan we starten met kern
7! Ook in groep 4 wordt hard gewerkt, we hebben nu alle categorieën van spelling behandeld die we in groep
4 moeten kennen. Nu gaan we er goed mee oefenen.
Nieuws uit groep 5 en 6
De cito ronde is weer geweest, de rapporten zijn mee naar huis en we hebben met elkaar gesproken.
Inmiddels zijn we weer verder gegaan met het werk uit de methodes.
Van rekenen hebben we blok 3 afgerond, en beginnen we volgende week met het nieuwe hoofdstuk. De
spelling dictees van thema 5 zijn geweest, en ook de taaltoets van thema 5 hebben we gemaakt. In de klas
hebben we een inzet-poster hangen. Iedere dag bespreken we met elkaar hoe er gewerkt is, wat ging goed,
en wat kan nog beter. De kinderen zetten hun eigen wasknijper op de thermometer, op de plek dat zij vinden
dat hij hoort. Dit doen we om de kinderen bewust naar zichzelf te laten kijken, en kriti sch te leren kijken naar
zichzelf.
Ook heeft ieder kind nu een eigen Chromebook in onze klas. Er wordt volop mee gewerkt, en we zetten hem
veel in voor spelling, rekenen etc.
We zijn er erg blij mee!
Nieuws uit groep 7 en 8
De gesprekken met de ouders van groep 7 over de rapporten zijn heel prettig verlopen. Onze dank daarvoor!
Belangrijk blijft het om elkaar te spreken. We zitten in de Olympische periode, en onze kinderen leveren ook
topprestaties! Vorige week zijn we met elkaar naar Westerbork geweest. Indrukwekkend wasafspraken!
Dinsdag is juf Gerry van de Bieb geweest en heeft ons alles uitgelegd over de Drentse kinderjury. Fanatiek
meldden de kinderen zich aan, en we krijgen van de Bieb een extra setje boeken zodat iedereen mee kan
doen. We zijn benieuwd naar het winnende boek.

Verjaardagen
vrijdag 16 februari
zondag 18 februari
maandag 19 februari
dinsdag 20 februari
donderdag 22 februari
zaterdag 24 februari
dinsdag 27 februari
dinsdag 27 februari
donderdag 1 maart
donderdag 1 maart
dinsdag 6 maart

Noor Bouwknegt
Robien Mulder
Leroy Lapre
Sanne Zwiers
Dajleena Snijder
Sem Jungschlager
Davie Kikkert
Aaron Post
Sanne Groote
Christian Sehlmeier
Nayla Keuter

groep 2
groep 4
groep 6
groep 7
groep 2
groep 3
groep 1
groep 2
groep 4
groep 7
groep 5

